
INTERCOLL D 3088 
Adeziv acrilic pe bază de apă
NOU – alternativa CR pe bază de apă

Curat – Clean Transfer Technology

Rapid – lipire fără timp de ventilaţie

Versatil – pentru mobilier cu perne tapiţate, scaune de birou, confecţionarea şi industria producătoare de saltele

Menţinere sigură a vârfului!
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INTERCOLL D 3088 – Adeziv acrilic pe bază  
de apă – alternativa inovatoare
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CERTIFICATE

OEKO-TEX® Association | Splügenstrasse 10 | CH-8027 Zürich | www.oeko-tex.com

Textile chemicals. Tested and verified.
          www.oeko-tex.com/ecopassport

16.0.85906 HOHENSTEIN

Company: Wakol GmbH
 Bottenbacher Str. 30
 66954 Pirmasens, Germany
Product(s): INTERCOLL D 3460
 INTERCOLL D3457
 WAKOL D 3520 special adhesive
 Category: Adhesives
Certifi cate No.: 16.0.85906
Issued By: HOHENSTEIN TEXTILE TESTING INSTITUTE GmbH
Date of Issue: 29.06.2016

Supporting Documents:
• RSL Screening Report
• Analytical Test Report Number: 16.0.85906  
• Declaration of Conformity in accordance with EN ISO 17050 -1
• Detailed information about the components and Safety Data Sheets 
 of the chemical products mentioned above

The above captioned product(s) can be used for the production of human-ecological 
optimized textiles. The results of the tests mentioned in the above documents reveal 
that there is no harmful effect on the human and environmental health of the textiles 
treated/fi nished with the above mentioned products.

This evaluation used the test methods and requirements of the ECO PASSPORT by 
OEKO-TEX® that were in force at the time of the evaluation date.

This ECO PASSPORT certifi cate is valid until 30.06.2017.

Georg Dieners
General Secretary | OEKO-TEX® Association

Georg Dieners
General Secretary | OEKO-TEX® Association

Dr. Stefan Droste
CEO HOHENSTEIN GmbH

Pe bază de apă şi fără solvenţi  

INTERCOLL D 3088 este un adeziv bicomponent, pe bază de 
apă, pentru fabricarea mobilelor cu perne tapiţate, a scaunelor 
de birou, precum şi pentru confecţionarea şi fabricarea salte-
lelor. Formula unică şi protejată legal (în curs de brevetare) 
nu conţine latex din policloropren (CR), solvenţi şi plastifianţi. 
Adezivul are o formulă fără compuşi organohalogeni, oferind, 
astfel, o alternativă funcţională şi testată pe piaţă la sistemele 
anterioare.

Prelucrare simplă şi precisă

INTERCOLL D 3088 este un adeziv 
bicomponent care poate fi prelucrat împreună 
cu toate sistemele comerciale de aplicare cu pulveri-
zare cu 2 componente prin procedeul de pulverizare 
a amestecului. Cele mai bune rezultate sunt obţinute împreună 
cu INTERCOLL A 5978, sistemul de aplicare cu pulverizare cu 2 
componente dezvoltat special în acest scop. Tehnologia Clean 
Transfer asigură în special eficienţa transferului, evitarea formării 
de ceaţă atomizată şi igiena la postul de lucru. Aplicarea este 
precisă şi se realizează exact pe margine. Datorită aplicării exacte 
pe margine, gradul de murdărire a postului de lucru este redus. 
Adezivul este mai confortabil de utilizat. Cu INTERCOLL D 3088, 
substraturile pot fi lipite imediat şi fără timp de ventilaţie. Dato-
rită aderenţei imediate, pot fi realizate şi lipituri cu tensionare 
mare a suprafeţelor dificile.

Transport simplu

Ambele componente pot fi transportate în mod flexibil şi pot 
fi adaptate la situaţia de prelucrare, atât cu flux liber, din 
recipientul sub presiune, cât şi cu o pompă cu membrană. 
Sistemul poate fi utilizat fără probleme atât pentru posturi de 
lucru individuale, cât şi în cadrul unei aprovizionări centrale.

Ecologic 

INTERCOLL D 3088 este certificat Eco Passport şi îndeplineşte 
cerinţele Nordic Swan, precum şi ale Cradle to Cradle Material 
Health Certificate Standard. În plus, acesta este în concordanţă cu 
listele de excludere, precum Red List şi Ikea IosMat.  

Spectru larg de utilizare 

INTERCOLL D 3088 este foarte adecvat pentru lipirea tuturor 
substraturilor obişnuite absorbante şi neabsorbante pentru fabri-
carea mobilelor cu perne tapiţate, scaunelor de birou şi saltelelor, 
precum şi pentru confecţionare. O aderenţă iniţială foarte bună se 
obţine în cazul materialelor obişnuite precum materialele spon-
gioase, textilele cadrate, materialele de tapiţerie, lemnul, fibrele 
dure, cartonul etc. Chiar şi pe suprafeţele din material plastic cu 
energie scăzută precum polietilena şi polipropilena, INTERCOLL 
D 3088 se impune printr-o aderenţă imediată foarte bună, ideală 
pentru fabricarea scaunelor de birou. Datorită spectrului său larg 
de utilizare, INTERCOLL D 3088 poate fi utilizat ca o alternativă 
fiabilă la produsele pe bază de solvenţi şi la produsele CR. Lipirea 
unilaterală este posibilă.

Calitate foarte înaltă pentru produsul final

Datorită rezistenţei sale ridicate la uzură şi stabilităţii termice 
excelente, INTERCOLL D 3088 asigură p calitate înaltă a pro-
dusului final. Datorită tendinţei sale deosebit de reduse de îngăl-
benire, adezivul poate fi utilizat foarte bine şi sub materialele de 
tapiţare deschise la culoare şi subţiri.

Citiţi întotdeauna informaţiile tehnice înainte de prelucrare.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com/ro


